Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének
4/2009. (IV.03.) rendelete
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 18/2002. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

1. §.
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 18/2002. (XII.31.) számú rendelet ( a továbbiakban R.) 3. §.-a helyébe a következı
rendelkezés lép:
3. §. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı vagy onnan származó, az
ideiglenes tárolásra szolgáló (közmő pótló) létesítmények, berendezések ürítésébıl származó
illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíz tisztítóba
nem vezetetett települési folyékony hulladékot győjteni és a hulladék keletkezés tényét a
közszolgáltatást ellátónak bejelenteni.
(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint győjtött folyékony hulladék tekintetében a
közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni és részére az e
rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) A közszolgáltató a települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos elızetes
bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény
kapacitásától függı elszállításáról.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdı idıpontja az a nap amikor a
közszolgáltatási szerzıdés mindkét fél részérıl aláírásra kerül.
(5) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség
alól, ha beépítetlen ingatlanán senki sem tartózkodik és ezért ott települési folyékony hulladék
nincs, vagy nem keletkezik.
(6) A közszolgáltatást a BKTV. Vizi Közmő Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4501.
Kemecse, Vasmegyeri út 47.) végzi, mely társaságban Vasmegyer Önkormányzat is
tulajdonjoggal rendelkezik.
(7) A közszolgáltató köteles az általa összegyőjtött folyékony hulladékot a Beszterec,
Tiszarád, Tiszatelek és Vasmegyer Községek közös tulajdonában álló Tiszatelek 052/1. hrsz.
alatt található szennyvíztisztító telepére szállítani és ártalommentes elhelyezésérıl
gondoskodni.
2. §.
Az R. 5. §. (4) és (6) bekezdése hatályát veszti.
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3. §.
Az R. 6. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki.
6. §. (10) A szolgáltatást ellátó a 8/A. §. (5) bekezdésében foglaltak kivételével a
szennyvízszippantásért díjat nem számíthat fel.
4. §.
Az R. 8. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
8.§.
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - a
továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.
(2) A közszolgáltatás díját a Képviselıtestület egyéves díjfizetés idıszakra állapítja meg. A
közszolgáltató minden évben egy alkalommal, legkésıbb október 30-ig kezdeményezheti a díj
felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel
alátámasztott, a Képviselıtestület által elismert, és mőszakilag indított fejlesztéseket is
tartalmazó - változása függvényében.
(3) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az indokolt költségek és ráfordítások
megtérülésének és a tartós mőködéshez szükséges nyereség fedezetének biztosítására
alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltató biztonságos és legkisebb költségő ellátására,
a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására valamint a hulladékkeletkeztetés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
(4) A díj megállapításáról indokolt költségnek és ráfordításnak minısül különösen a
hulladékbegyőjtéshez, szállításhoz és ártalmatlanításhoz szükséges, a hulladékártalmatlanító
létesítmények, a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetés és karbantartás költségei és
ráfordításai, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások.
(5) Közszolgáltatási díjcsökkentı tényezıként kell figyelembe venni a közszolgáltatáshoz
biztosított önkormányzati támogatást.
(6) A tartós mőködéshez szükséges nyereségnek minısül a közszolgáltatás teljesítése során
képzett nyereség, amely biztosítja az indokolt fejlesztések forrásait, illetve az indokolt
befektetések megtérülését.
(7) A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó elıírások alapján - az
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik. Az
egységnyi díjtételt az indokolt költségek, ráfordítások és a tartós mőködéshez szükséges
nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.
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(8) Az egységnyi díjtétel tartalmazza a hulladék begyőjtésének, szállításának és
ártalmatlanításának költségeit. Az egységnyi díjtételek a számlázás, díjbeszedés költségeit is
tartalmazzák.
(9) A közszolgáltatási díj megállapítását illetve felülvizsgálatát megelızıen részletes
költségelemzést kell készíteni az (1) - (8) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.
(10) Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági
tevékenységet is folytat, a költségelemzésben a költségek szigorú elkülönítésérıl is
gondoskodnia kell.
5. §.

Az R. a következı 8/A. §-sal egészül ki.
8/A. §.
Az egységnyi díjtétel és fizetendı díj megállapítása
(1) Az egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkezı folyékony hulladékmennyiség egységnyi
térfogatának, illetve külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz - elszikkasztás
esetében az elszállításra kerülı folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja.
(2) Az egységnyi díjtétel megállapításához az ingatlanon fogyasztott (számlázott)
vízmennyiséget kell alapul venni.
(3) A folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál a 64/2008. (III.28.) Korm.
rendelet 10. §. (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell azzal a kiegészítéssel, hogy a
Képviselıtestület nem határoz meg olyan idıszakot, ahol locsolási célú felhasználásra
kedvezmény lenne megállapítva.
(4) A fizetendı közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkezı
folyékony hulladék mennyiségének a szorzata. Az ingatlanon keletkezı folyékony hulladék
mennyiségét, a fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapján - az e rendeletben foglaltak
szerint - kell számítani.
(5) Nem kell a (4) bekezdés szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni annak az
ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlanára a vezetékes ivóvíz nincs bekötve. A házi ivóvíz
vezetékkel rendelkezı ingatlan tulajdonosa a folyékony hulladék elszállításáért,
ártalmatlanításáért, megtisztításáért az 1. számú melléklet 2./ pontja szerinti díjat köteles
fizetni.
(6) A közszolgáltatási díj fizetendı összegét a közszolgáltató állapítja meg, melyrıl
kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlan tulajdonosa részére.
(7) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban a közszolgáltatónál kifogást emelhet. A közszolgáltató a kifogásra annak
kézhezvételétıl számított 30 napon belül válaszolni köteles. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
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(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.
(9) A hulladékkezelési közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
6. §.
Ez a rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı
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1. számú melléklet

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja

1./ Lakossági szolgáltatás:
Alapdíj:

Nincs

Változódíj:

170 Ft/m3+ÁFA

Közületi szolgáltatás:
Alapdíj:

Nincs

Változódíj:

170 Ft/m3+ÁFA

2./ A 8/A. §. (5) bekezdése vonatkozásában a szennyvíz szippantás díja
1.100 Ft/m3+ÁFA
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